Brf Gitarren

Kamerabevakning
Brf Gitarren använder kamerabevakning med inspelning för att förebygga skadegörelse, brott
och öka boendes säkerhet i enlighet med vad som framgår nedan.
Tillämpliga lagar
Brf Gitarren följer de bestämmelser som gäller kamerabevakning enligt
kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen.
Ändamål och rättslig grund
Brf Gitarren använder kamerabevakningen för att förebygga och beivra brott, såsom
skadegörelse, brand och dumpning av otillåtna sopor i miljörummen, detta för att skapa
trygghet och säkerhet för sina boende samt tillvarata medlemmarnas ekonomiska intresse
genom att skydda deras gemensamma egendom. Det inspelade materialet används inte för
något annat ändamål eller omfattning än vad som behövs för att tillgodose ändamålen.
Den rättsliga grunden för föreningens kamerabevakning baseras på ”intresseavvägning”.
Brf Gitarrens berättigade intresse är att förebygga brott och skapa skydd och trygghet för
sina boende.
Brf Gitarren har gjort en intresseavvägning mellan föreningens intresse av att utföra
kamerabevakning och medlemmarnas intresse av skydd mot intrång i den personliga
integriteten.
Ansvarig
Ansvarig för kamerabevakningen är Brf Gitarren och av styrelsen särskilt utsedd dataskydds/övervakningsombud och som kan kontaktas via föreningens Bovärdsfunktion.
Lagringstid
I enlighet med gällande lagstiftning använder föreningen det inspelade materialet endast
under så lång tid som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka materialet har samlats in
eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav. Det inspelade materialet raderas automatiskt efter
maximalt 30 dagar. Därefter kommer insamlat material att förstöras, förutsatt att materialet
inte behöver sparas ytterligare tid, t.ex. på grund av att en brottsutredning pågår.
Det inspelade materialet behandlas endast av ett fåtal personer utsedda av Brf Gitarrens
styrelse för de ändamål som angetts ovan.
Personuppgifter
Brf Gitarren lämnar inte ut inspelat material från bevakningen i andra fall än till
brottsbekämpande myndigheter eller liknande.
Inga personuppgifter kommer att lagras tillsammans med det inspelade bildmaterialet
förutsatt att det inte krävs på grund av en pågående brottsutredning eller liknande.
Om du anser att vi utför kamerabevakning i strid med gällande regelverk ber vi dig att
snarast anmäla detta till oss. Du har också möjlighet att vända dig till Datainspektionen om
du har klagomål på vår kamerabevakning eller personuppgiftsbehandling.
Tillsynsmyndighet är Datainspektionen www.datainspektionen.se
Kontakt
Har du frågor angående kameraövervakningen kontakta styrelsen/bovärden. Se
kontaktuppgifter under rubriken ”Kontakta oss” på hemsidan.

www.brfgitarren.se

